ናይ ተማሃሮ ምደባ መቋጻጸሪ መዝገብ
136 S. Ludlow Street, Dayton, Ohio 937 (937) 542-5555
ሓንሳብ ኩሎም ኣድለይቲ ሰነዳት ምስ ተዋህቡኹም ከምኡውን ናይ ምደባ ቅጥዒ ምስ
መላእኩም፡ ውላድኩም ንምምዝጋብ ብማንዛዊ ኣገባብ ወይ ገጽ ንገጽ ኣብ ክፍሊ
ተረኺብኩም ኣብዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ብምድዋል ናይ ቆጸራ መደብ ክትሕዙ ትኽእሉ፦

እዞም ዝስዕቡ ነገራት ንነፍሲወከፍ ንስኹም እተመዝግብዎ
ተማሃራይ የድልይዎ ኣዮም፦
ምስክር ትውልዲ
ሓደ ካብዞም ዝስዕቡ፦
ቅዳሕ ሰነድ ናይ ምስክር ወረቐት ልደት
ፓስፖርት
ናይ ልደት ደብዳቤ
ወረቐት ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ
I-94 ካርድ

(937-542-5555) ወይ ኣብዚ ዝስዕብ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ ብጽሑ
https://bookdps2.timetap.com/#/
ኣብቲ መወዳእታ ሰዓታት ናይታ መዓልቲ ወይ ቅድሚ እቲ ዓመተ ትምህርቲ ምጅማሩ
ናይ ግዜ ምዝንባል ከጋጥመኩም ከምዝኽእል ኣብ ግምት ኣእትዉ። ወላዲ ወይ ሕጋዊ
መጕዚት ናይ ቆልዓ ጥራይ ነቲ መስርሕ ምደባ ክፍጽምዎ ይኽእሉ፡ ከምኡውን ኣብ ግዜ
ምደባ ኩሎም ፍቑዳት ትእዛዛት ቤት ፍርዲ ንመጕዚትነትን ኣላይነትን ዝምልከቱ ሰነዳት
ኣብ ግዜ ምዝገባ ክቐርቡ ኣለዎም።

ናይ ኣላይነት ወረቐት (ቀንዲ ጽሑፍ ናይ ቤት ፍርዲ

ውላድኩም ኣብዚ ግዜ እዚ ውልቃዊ ውጥን ትምህርቲ (IEP) ከምኡውን ጸብጻብ ጉጅለ
ገምጋም (ETR) እንተኣልይዎ፡ ኣብ ዕለተ ቆጸራኹም ንኽልቲኦም ሰነዳት ሒዝኩሞም
ቅረቡ። ዝኾነ ሕቶ ብዛዕባ ፍሉይ ትምህርቲ ናብዞም ዝስዕቡ ክቐርብ ኣለዎ

ማሕተም ዘለዎን ክታም ዳኛ ዝተነብሮን ንመመደቢ ኣድለይቲ
እዮም)

ናብ ቤት ጽሕፈት ዝተፈልየ ጉዳይ ዘለዎም ቆልዑ (OEC)
136 S. Ludlow Street, Dayton, Ohio 45402, (937) 542-3353.

ሓደ ካብዞም ዝስዕቡ፦
መጕዚትነት
ኣላይነት
ሕጊ ፍትሕ ብዛዕባ ውላድ ምምቓል ዝምልከት
መዝገብ ዝኣተወሉ ዕለት
ናይ ኣበሓጎታት ለበዋ
ናይ ጠበቓ ስልጣን

ካብ ቋንቋ እንግሊዝ ወጻኢ ዝኾነ ቋንቋ እትዛረቡ ምስ እትኾኑ ከምኡውን ተርጓሚ
ዘድልየኩም ምስ ዝኸውን፡ ብኽብረትኩም ዕለት ቆጸራ ምስ ሓዝኩም ተርጓማይ
ከምዘድልየኩም ሓቡሩ።
ካብቲ ከባብያዊ ምምሕዳር ወጻኢ እትቕመጡ ምስ እትኾኑ እሞድማ መመደቢ ቅጥዒ
ክትከፍቱ ምስ እትደልዩ፡ ብኽብረትኩም ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ቁጽሪ እዚ (937) 5425555 ደዉሉ።

ናይ ወላዲ/መጕዚት መለለዪ
ሓደ ካብዞም ዝስዕቡ፦
ዝተሓደሰ ፍቓድ ምምርሒ መኪና
ናይ ክፍሊ ሃገር መለለዪ ካርድ
ፓስፖርት
I-94 ካርድ
ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ
ኣብ ማሕበረሰብ ዝወሃብ

መንበሪ ቤት ዘይብልኩም ምስ እትኾኑ፡ ብግዚያውነት ምስ ስድራቤትኩም/ኣዕሩኽ
እትነብሩ ምስ እትኾኑ፡ ኣብ ግዝያዊ መዕቆቢ እትነብሩ ምስ እትኾኑ፡ ወይ ምስ ሕጋዊ
መጕዚቱ ዘይነብር ተማሃራይ እንተዄንኩም፡ ብኽብረትኩም በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ምስ
ሰራሕተኛታት ተራኸቡ፦
McKinney-Vento (937) 542-3304 or (937) 542-3295.
(ንኣጠቓቕማ ቋንቋ ትግርኛ ዝምልከት መጽናዕታዊ ዳህሳስ
እቶም ንኣጠቓቕማ ቋንቋ ዝምልከት መጽናዕታዊ ዳህሳስ ዝፈጸሙ ወለድን
መጕዚታትን፡ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኦሃዮ ንኹሎም ዝምደቡ ተማሃሮ የድልዮም። እዚ
ሓበሬታ እዚ ነቶም ሰራሕተኛታት ቤት ትምህርቲ ውላድኩም ብቕዓት ቋንቋ እንግሊዝ
ዘድልዮም እንተኾይኑ ንኽቋጻጸርዎም ይሕብር። እቲ ኣብ ናይ ምደባ ቅጥዒ ዘሎ ሕቶታት
ምምላስ ንውላድኩም ዘድልዮም ትምህርታዊ ኣገልግሎት ንኽረኸቡን ኣብ ትምህርቶም
ንኽዕወቱን ይሕግዞም። እዚ ሓበሬታ እዚ ደረጃ ስደተኛነት ንምልላይ ዝስርሖ ኣይኮነን።
እቶም ኣብ ክፍሊ ናይ ቋንቋ መጽናዕታዊ ዳህሳስ ዘለዉ ዕጹዋት ቅጥዕታት ዝምልከቱ
ሕቶታት ነዞም ዝስዕቡ ነገራት ዝድህስሱ እዮም፦

ናይ ክታበት መዝገባት (ናይ መርፍእ ምውጋእ መዝገብ)
ናይ ቤት ትምህርቲ መዝገባት (መረጋገጺ ደረጃ ትምህርቲ፦)
ሓደ ካብዞም ዝስዕቡ፦
ናይ ስንብት ወረቐት
ናይ መወዳእታ ትምህርታዊ ውጽኢት ጸብጻብ ወረቐት
ውጽኢት ሓፈሻዊ ጸብጻብ (ዘይወግዓዊ/ወግዓዊ፡
ነጥብታት ካብ 9-12 ክፍሊ)
ናይ ዓድኹም ሰነዳት ትምህርቲ

ንምብህሃል ዝምልከት ምርጫ (ሕቶ ቍጽሪ 1)
ንዘለኩም ናይ ቋንቋ ምርጫ ሓብሩ እሞ ምስ ኣድለየኩም ተርጓሚ ወይ ዝተተርጎመ
ሰነድ ብናጻ ከነቕርበልኩም ኢና። ኩሎም ወለዲ ንደቆም ዝምልከት ትምህርታዊ ሓበሬታ
ብዝርድእዎ ቋንቋ ክረኽቡ መሰል ኣለዎም።

መረጋገጺ መንበሪ ፍቓድ
ሓደ ካብዞም ዝስዕቡ፦
ናይ ወነንቲ ቤት ትሕጃ
ዝተኸተመን ዝተሓደሰን ዉዑል ክራይ መሬት (ምስኡ
ዝዛመድ ወረቐት መንነት)

ድሕረባይታ ብዛዕባ ቋንቋ (ሕቶታት 2- 4)
ብዛዕባ ድሕረባይታዊ ብቕዓት ቋንቋ ናይ ውላድኩም ሓበሬታ ምርካብና ነየኖት ተማሃሮ
ናይ ቋንቋ ሓገዝ ከምዘድልዮምን ኣብ ትምህርቶም ብቑዓት ኮይኖም ንኽዕወቱን ከነለሊ
ይሕግዘና። ናይ ቋንቋ ሓገዝ ከምዘድልዮም ንምፍላጥ ፈተና ምግባር ኣድላዪ እዩ።
ቅድሚ ትምህርቲ (ሕቶታት ቁጽሪ 5 ከምኡውን 6)
ውላድኩም ኣቕዲሙ ዝነበሮ ናብ ቤት ትምህርቲ ሒዝዎ ዝመጸ ደረጀ ትምህርቲ ዝወሃቡ
ግብረመልስታት ብዛዕባ ዘለዎም ፍልጠትን ምልከት ቋንቋን ንኽንፈልጥ ሓበሬታ
ይህበናን ነቲ ቤት ትምህርቲውን ንውላድኩም ንምሕጋዝ ተወሳኺ ሓገዝ ኣታዊ ንኽረክብ
ይሕግዞ።

ዝተኸፍለሉ ተረፍ ጉርዲ ቅብሊት (ኣብ ውሽጢ 60 መዓልቲ
ዝተፈጸመሉ ዕለት)
ቅብሊት ተጠቃምነት (ጋዝ፡ኤለክትሪክ፡ ማይ፡ ተሌፎን፡

ኢንተርነት፡ ገመድ ከምኡውን ናይ ተንቃሳቓሲ ተሌፎን ኣብ
ውሽጢ 60-መዓልታት ማሕተም እተነበረሉ)

ተወሳኺ ሓበሬታ
ብኽብረትኩም ብዛዕባ ውላድኩም ዘለዎ ተመኩሮ ቋንቋን ትምህርታዊ ድሕረባይታን
ዘለኩም ተወሳኺ ሓበሬታ መታን ክንፈልጦ ኣካፍሉና።

ናይ ህዝባውያን ኣጀንስያ ደብዳቤ ስልማት

ናብ Dayton Public Schools (ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ዳይተን) እንኳዕ ብደሓን መጻእኩም!
መግለጺ ትካላዊ ተልእኾ
(Tigrinya)

ተማሃሮና ኣብ ዓለም-ለኻዊ ሕብረተ-ሰብ ዕዉታት ኩይኖም ንኽወጹ፡ ካብ ንጹህ ሃቐነ ብምብጋስ ውጽኢታውነትን ጥንቃቐን ብዝመልኦ ካሪክለም ብዝግባእ ከነዕጥቖም።
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ተማሃራይ ዝተመደበሉ ቅጥዒ
ከም ብሓድሽ-ምደባ

ኣብ DPS ፈጺሙ ዘይተመደበ

136 S. Ludlow Street, Dayton, Ohio 937 (937) 542-5555

ደረጃ ትምህርቲ፦______ ሕጋዊ ስም ተማሃራይ፦ _____________________________________________________________ ሳጓ፦_____________
ንምደባ ቦታ ኣብያተ ትምህርቲ ዳይተን (DPS) ዝምልከት

ቀዳማይ ስም

ማእከላይ ስም

መጸውዒ ስም

መመላእታ ስም (ወለዶ)

ተማሃራይ ኣብ ገዛ ዝጥቀመሎም ቋንቋታት፦____________________ መበቆላዊ ቋንቋ ናይ ተማሃራይ፦____________ ናይ ምልእኣኽ ቋንቋ__________
ጾታ፦ ተባዕታይ ወይ ኣንስታይ

ዕለተ ልደት፦

ወርሒ

ዕለት

እቲ ተማሃራይ ዓሌቱ ብዘየገድስ እስጳኛዊ/ናይ ላቲን መበቆል ዘለዎ ድዩ፧
ዓሌት (እንተወሓደ ሓደ ምረጹ):

ጸሊም/ኣፍሪቃዊ-ኣመሪካዊ

ቦታ ትውልዲ፦ ______________________________________

ዓመት

ጻዕዳ

ኤስያዊ

ከተማ

እወ

ክፍለ ሃገር

ሃገር

ኣይፋል
ኣመሪካዊ ህንዳዊ/ኣላስካዊ

ሃዋያዊ ወደባት/ካልእ ናይ ፓስፊክ ደሴታዊ

ክፍሊ-ገዛ ቁጽሪ ገዛ፦ ________ ሕጂ ዝርከበሉ ኣድራሻ፦ ________________________________________________________________________
ቁጽሪ

ናይ ቅድሚት መመላእታ ስም ቁጽሪ ጎደና

ከተማ

ክፍለ ሃገር

ዚፕ ኮደ

ናይ መላኣኣኺ ኣድራሻ)፦__________________________________________________ ናይ ተማሃራይ ናይ መንበሪ ገዛ ተሌፎን፦ _______________
(ካብዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ዝተፈልየ ምስ ዝኸውን መልኡዎ)

ቁጽሪ

ናይ ቅድሚት መመላእታ ስም ስም ጎደና

ከተማ

ክፍለ ሃገር

ዚፕ ኮድ

ስም ናይ ሕጂ ዘለዋ ቤት ትምህርቲ/ከባብያዊ ምምሕዳር ዝተሳተፉ፦_________________________________________________________________
ስም፦

ውላድኩም ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ትምህርቲ ተሰጕጉ ድዩ ዘሎ፧

እወ

ኣይፋል

እወ እንተኾይኑ መልስኹም። ካበየናይ ከባብያዊ ምምሕዳር፧__________
________________________________________
ኣብዚ እዋን እዚ ውላድኩም ካብ ትምህርቲ ወጺኡ ድዩ ዘሎ፧

እወ

ይፋል

እወ እንተኾይኑ መልስኹም፡ ካበየናይ ከባብያዊ ምምሕዳር፧ ____________
እቲ ናይ መወዳእታ ዕለት መዓስ እዩ፧_____________________________
ውላድኩም ኣብዚ እዋን እዚ ፍሉይ ትምህርቲ ኣለዎዶ (ፍሉይ ትምህርቲ)፧
እወ
ኣይፋል
እወ እንተኾይኑ መልስኹም፡ ነቶም ኣገልግሎታት ግለጽዎም፦ __________
____________________
ቅዳሕ ናይ ዝወሰዶ ፍሉይ ትምህርቲ ከምኡውን ኢ.ቲ.ኣር. (ETR) ኣለኩምዶ፧
እወ
ኣይፋል
እወ እንተኾይኑ መልስኹም፡ እንታይ እዩ ________/________/__________
ወርሒ

ዕለት

ቁጽሪ ተሌፎን

ዓመት

ውላድኩም ናይ 504 ውጥን ኣለዎዶ፧
እወ
ኣይፋል
እወ እንተኾይኑ መልስኹም፡ ነቶም ኣገልግሎታት ግለጽዎም፦
____________________________________
ኣብዚ እዋን እዚ ንስኹም ወይ ውላድኩም መንበሪ ቤት ዘይብልኩም፡
ብቁጠባዊ ምኽንያት ሓቢርኩም (ኣብ ናይ ካልእ ሰብ መንበሪ ትነብሩ)፡
መሰነይታ ዘይብሉ መንእሰይ (ተማሃራይ ኣብ ትሕቲ ኣላይነት ናይ ወኪል ዘይኮነ
ኣላዪ እኹል ሰብ ዝነብር) ወይ ምስ መዕበይቲ ዘሎ ተማሃራይ ዲኹም፧
እወ
ኣይፋል
ውላድኩም ኣብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ቤት ትምህርቱ ኣብ ተወሳኺ ትምህርታዊ
ንጥፈታት ከም ስፖርት ዝኣመሰሉ ይሳተፍ ዶ ነይሩ፧
እወ
ኣይፋል
እወ እንተኾይኑ መልስኹም፡ እቶም ዓይነታት ስፖርት ዘርዝርዎም፦
____________________________________
እወ፡ ኣነ እቲ ዝመርጾ ቤት ትምህርቲ ካብ ከባብየይ ወጻኢ እንተኾይኑ፡ ነቲ
ዝፍቀደኒ ናይ መጓዓዝያ ሓገዝ ሓዲገ ንተማሃራየይ/ተማሃሮይ ባዕለይ ከመላልስ
እሰማማዕ።
ሓዲኦም ወለድኹም/መጉዚትኩም ኣብዚ እዋን እዚ ወተሃደራዊ ስራሕ ይሰርሑ
ድዮም፧
እወ
ኣይፋል እወ እንተኾይኑ መልስኹም፡ እቲ ተማሃራይ
ኣብ ሓደ ካብ ኣባላት ሰራዊት፡ ሓይሊ ባሕሪ፡ ሓይሊ ኣየር፡ ናይ ባሕሪ ጉጅለ ሰራዊት
ወይ ሓላውቲ ገማግም ባሕሪ ካብ ሓዲኦም ጽግዕተኛ ድዩ፧
ኣብ ንጡፍ ወትሃደራዊ ስራሕ
ዕቑር ሓይሊ ሰራዊት ሃገርዊ ሓለዋ

ቍጽሪ ፋክስ

ናይ ኣጠቓቕማ ቋንቋ መጽናዕታዊ ዳህሳስ
1. ስድራቤትኩም በየኖት ቋንቋታት ምስ ቤት ትምህርቲ ክራኸቡ ይመርጹ፧
______________________________________
2. ውላድኩም በየናይ ቋንቋ እዩ መጀመርያ ተማሂሩ፧ _________________
_____________________________________________________
3. ውላድኩም ኣብ ገዛ በየናይ ቋንቋ እዩ ዝያዳ ዝዛረብ፧______
___________________________________________________
4. ኣብ ገዛኹም እተዘውትርዎም ቋንቋታት ኣየኖት
እዮም?_____________________________________________
5. ውላድኩም ካብ ሕቡራት መንግስታት ወጻኢ ወግዓዊ ትምህርቲ
ተኸታቲሉዶ ይፈልጥ፧
እወ
ኣይፋል
እወ እንተኾይኑ መልስኹም። ንኽንደይ ዓመት/ኣዋርሕ______________
ከምኡውን እቲ ዝተማህረሉ ቋንቋ ኸ እንታይ ነይሩ፧_________________
6. ውላድኩም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ትምህርቲ ተሳቲፉዶ ነይሩ፧
እወ
ኣይፋል
እወ እንተኾይኑ መልስኹም፡ እቲ ናይ መጀመርያ ኣብ ሕቡራት
መንግስታት ትምህርቲ ዝተሳተፈሉ መዓስ እዩ ነይሩ፧
___________/___________/____________
ወርሒ

ዕለት

ዓመት

ተወሳኺ ሓበሬታ___________________________________

_________________________________________________
ነዚ ኣብ ላዕሊ ተገሊጹ ዘሎ ሓበሬታ ብምሃብኩም ነመስግን። ብዛዕባ እዚ ቅጥዒ እዚ ወይ ብዛዕባ ኣብ
ቤት ትምህርቲ ውላድኩም ንዝወሃቦ ኣገልግሎታት ዝምልከት ሕቶታት ምስ ዝህልዉኹም ምስ ቤት
ትምህርትኹም ወይ ቤት ጽሕፈት ከባብያዊ ምምሕዳርኩም ተራኸቡ። ብዛዕባ ናይ ቤት ትምህርቲ
መሰላትን ግዴታታትን ንናይ ቋንቋ እንግሊዝ ተማሃሮ ከምኡውን ሕጽረት ቋንቋ እንግሊዝ ንዘለዎም
ወልድን ዝምልከት ዝተተርጎመ ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ ነቑጣ መርበብ ሓበሬት ክትረኽቡ ትኽእሉ፦
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html

ንኣገልግሎት ቤት ጽሕፈት ጥራይ ዘገልግል
Assigned School Code____________ Date___________ SY________
Student ID#______________ Entry Code_____ Staff Initial_____

መግለጺ ትካላዊ ተልእኾ

(10/27/21)

ተማሃሮና ኣብ ዓለም -ለኻዊ ሕብረተ -ሰብ ዕዉታት ኩይኖም ንኽወጹ፡ ካብ ንጹህ ሃቐነ ብምብጋስ ውጽኢታውነትን ጥንቃቐን ብዝመልኦ ካሪክለም ብዝግባእ ከነዕጥቖም።

(Tigrinya)

ተማሃራይ ዝተመደበሉ ቅጥዒ
136 S. Ludlow Street, Dayton, Ohio 937 (937) 542-5555
ናይ ወላዲ(ወለዲ)/መጉዚት ሓበሬታ፦ እቲ ተማሃራይ ዝነብረሉ ምስ፦
ንኹሎም ዝመላእኽሞም
ኣረጋግጽዎም

ቤተዘመድ

ናይ ሓባር መንበሪ

ኣደ

ኣቦ

ሰብኣይ ኣደ/ሰይተቦ

መዕበይቲ ወለዲ

ብዉልቁ ዝነብር (18 ዓመት ወይ ልዕሊኡ ዝዕድሚኡ)

ሕጋዊ መጕዚት

ኣጸጋዕቲ ወለዲ (ምስ ወጻእተኛታት ዝለዋወጡ ተማሃሮ)

ስም፦ _______________________________________________________________ ምስ ቆልዓ ዘለዎ ዝምድና፦ ________________________
ናይ መጀመርያ ስም

ናይ መወዳእታ ስም

ኣድራሻ፦ ኣድራሻ ናይ ወላዲ/መጕዚት ምስቲ ናይ ተማሃራይ ሓደ ድዩ፧

እወ

ኣይፋል እወ እንተኾይኑ መልስኹም፡ ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሓበሬታ ናይ ኣድራሻ ስገርዎ

ክፍሊ-ገዛ ቁጽሪ፦ _______ ኣድራሻ፦ ____________________________________________________________________________________
ቁጽሪ

መቐጸልታ ቅድመ ስም ስም ጎደና

ከተማ

ክፍለ ሃገር

ዚፕኮድ

ነዚ ክፋል እዚ ፈጺምካ ብጉቡእ ምምላእ ንተማሃራይኩም ብዛዕባ ዝምልከቱ ነገራት ዘዕግብ ሓበሬታ ከም እትረኽቡ ከፍልጠኩም እዩ፦
ኢመይል___________________________

ናይ ገዛ ተሌፎን__________________________

ተንቀሳቓሲ ተሌፎን_______________________

ጽሑፋዊ መልእኽቲ ዝርከበሉ ኣገባብ

ናይ ስራሕ ተሌፎን__________________________

(እዚ ነቲ ካብ ሰራሕተኛታት ዝርከብ ጽሑፋዊ መልእኽቲ
ኣየጠቓልልን እዩ ናይ ወለዲ መሐበሪ ስርዓት)

ንወለዲ(ወላዲ)/መጕዚት ዝምልከት ሓበሬታ፦
ስም፦ _______________________________________________________________ ምስ ቆልዓ ዘለዎ ዝምድና፦ ________________________
ናይ መጀመርያ ስም

ናይ መወዳእታ ስም

ኣድራሻ፦ ኣድራሻ ናይ ወላዲ/መጕዚት ምስቲ ናይ ተማሃራይ ሓደ ድዩ፧

እወ

ኣይፋል እወ እንተኾይኑ መልስኹም፡ ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሓበሬታ ናይ ኣድራሻ ስገርዎ

ክፍሊ-ገዛ ቁጽሪ፦ _______ ኣድራሻ፦ ____________________________________________________________________________________
ቁጽሪ

መቐጸልታ ቅድመ ስም ስም ጎደና

ከተማ

ክፍለ ሃገር

ነዚ ክፋል እዚ ፈጺምካ ብጉቡእ ምምላእቁ ንተማሃራይኩም
ዝምልከቱ
ነገራት
እዩ፦
ሪ
መቐ ብዛዕባ
ልታ ቅድመ
ስም ስም
ጎደና ዘዕግብ ሓበሬታ ከም እትረኽቡ ከፍልጠኩም
ከተማ
ኢመይል___________________________

ናይ ገዛ ተሌፎን__________________________

ተንቀሳቓሲ ተሌፎን_______________________

ዚፕኮድ
ክፍለ ሃ ር

ጽሑፋዊ መልእኽቲ ዝርከበሉ ኣገባብ
(እዚ ነቲ ካብ ሰራሕተኛታት ዝርከብ ጽሑፋዊ መልእኽቲ

ናይ ስራሕ ተሌፎን__________________________ ኣየጠቓልልን እዩ ናይ ወለዲ መሐበሪ ስርዓት)

ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኩሎም ኣብ Dayton Public Schools ዝመሃሩ ተማሃሮ ኣስማት ዘርዝሩ
ስም

ክፍሊ

ምስ ቆልዓ ዘልዎም ዝምድና

ኣብዚ ግዜ እዚ ዝመሃረሉ ቤት ትምህርቲ

ንናይ ህጹጽ እዋን መራኸቢ ቁጽሪ፦
ኣብ ግዜ ህጹጽ እዋን፡ ሕማም ወይ ሓደጋ ን _____________________ (ስም ቆልዓ ጥቐስ)፡ እቲ ቤት ትምህርቲ ከምቲ ኣብ ታሕቲ ተሓቢሩ ዘሎ ክፍጽም ሓላፍነት ኣለዎ።

ተጸዋዒ ቁጽሪ 1፦

ስም፦_________________________________________

ኣድራሻ (ካብዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ዝተፈልየ እንተኾይኑ)፦_______________________
ተጸዋዒ ቁጽሪ 2፦

ስም፦_________________________________________

ኣድራሻ (ካብዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ዝተፈልየ እንተኾይኑ)፦_______________________
ተጸዋዒ ቁጽሪ 3፦

ስም፦_________________________________________

ኣድራሻ (ካብዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ዝተፈልየ እንተኾይኑ)፦_______________________

ምስ ተማሃራይ ዘለዎ ዝምድና፦________________________
ተሌፎን (ናይ ገዛ፡ ስራሕ፡ ተንቀሳቓሲት)፦_____________________
ምስ ተማሃራይ ዘለዎ ዝምድና፦________________________
ተሌፎን (ናይ ገዛ፡ ስራሕ፡ ተንቀሳቓሲት)፦_____________________
ምስ ተማሃራይ ዘለዎ ዝምድና፦________________________
ተሌፎን (ናይ ገዛ፡ ስራሕ፡ ተንቀሳቓሲት)፦_____________________

ውላደይ ምስዞም ዝስዕቡ ሰባት ወጺኡ ክራኸብ የቡሉን፦____________________________________________________________________

ከም ወላዲ/መጕዚት ኣብ Dayton Public Schools ዝተመደበ ተማሃራይ መጠን፡ ነቲ ናይ ከባብያዊ ምምሕዳር ሕጊ ጠባይ ክከታተል እሰማማዕ
ከምኡውን ውላደይ ነዚ ተረዲኡ ብስርዓት ክኸይድ ሓላፍነት ከምዘለዎ ተረዲአ ኣለኹ። እቲ ናይ ተማሃራይ ሕጊ ጠባይ ኣብቲ
ዝተመደበሉ/ዝተመደበትሉ ቤት ትምህርቲ ክወሃቦ እዩ ከምኡውን እዚ ኣብቲ ናይ ከባብያዊ ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ ውን
ይርከብ እዩ። እዚ ንክታመይ ዘመልክት ድማ ኣነ ንዝኾነ ዝፍጸም ጌጋ መቕጻዕቲ ከምዘለዎ፡ ኩሉ እቲ ተዋሂቡ ዘሎ ሓበሬታ ብኹሉ ሸነኻቱ ልክዕ
ምዃኑን ኣጸቢቕኩም ከምእትርድእዎን ዘነጽር እዩ።.
ወላዲ/ሕጋዊ መጕዚት/ርእሱ ዝኽእል ተማሃራይ፦__________________________________________ ዕለት፦________________
መግለጺ ትካላዊ ተልእኾ

(10/27/21)

ተማሃሮና ኣብ ዓለም -ለኻዊ ሕብረተ -ሰብ ዕዉታት ኩይኖም ንኽወጹ፡ ካብ ንጹህ ሃቐነ ብምብጋስ ውጽኢታውነትን ጥንቃቐን ብዝመልኦ ካሪክለም ብዝግባእ ከነዕጥቖም።

(Tigrinya)

ህጹጽ ረድኤት ንዝጠልብ ኵነታት ተማሃራይ/ንምውሃብ
136 S. Ludlow Street, Dayton, Ohio 937 (937) 542-5555
ፍቓድ ዝምልከት ቅጥዒ
ሕጋዊ ስም ተማሃራይ፦_____________________________________________________________________________________ ክፍሊ፦_______________
ዕለት ልደት፦

ጾታ፦
ወርሒ

ተባዕታይ

ኣንስታይ

ኵነታት ጥዕና፦ (ኣብ ኵላቶም ግቡኣት መልስታት ምልክት ግበሩ)

ዓ.ም.

ዕለት

ኣድራሻ ናይ መንበሪ ቦታ፦________________________________________________________

ኣዝማ

መንከስቲ ንህቢ-ዝጠንቁ ቍጥዐ

ሕማም ሽኮር

ምንፍርፋር

ስም ወላዲ/መጕዚት፦________________________ ዝምድና ምስ ተማሃራይ፦________________

ሕማም ማዕጺዳውያን ዋህዮታት ደም (ዓይነት ዋሕዲ ደም
ናይ ጸለምቲ ሰባት)

ቍ. ተሌፎን፦ ናይ ገዛ____________ ተንቃሳቓሲት______________ ናይ ስራሕ________________

(ብኽብረትኩም ዘርዚርኩም ጽሓፉ)____________________________

ምስ መግቢ/መድሃኒት ዝተኣሳስሰር ኣካላዊ ቍጥዐ
ካልእ (ብኽብረትኩም መብርሂ ሃቡ)_____________________

ህጻን ምስ መን ይ(ት)ነብር፦

ኣደ

ኣቦ

ኣላዪ/መጕዚት

ካልእ____________________

_______________________________________________

ኣብ ውሽጢ እዚ ከባብያዊ ምምሕዳር ዝርከብ ካልእ
ህጻን/ኣባል ቤተ-ሰብ፦ (ስምን ደረጃ ትምህርትን ጽሓፉ)

ዝውቱር ቋንቋ - ኣብ ገዛ፦_______________________________________________________

1.____________________________________________
ኣብ ቤት-ትምህርቲ፦_____________ መምህር፦____________________ ክፍሊ፦___________
ውላድኩም ኣብ ቤት-ትምህርቲ መድሃኒት ክወስድ የድልዮ ድዩ?

እወ

ኣይፋል

2.____________________________________________

3.____________________________________________
ውላድኩም ኣብ ቤት ትምህርቲ መራፍእ ክውጋእ የድልዮ ድዩ?
እወ ኣይፋል

መልስኹም ‘እወ’ እንተዀይኑ፡ ጥቐስዎ፦____________________________

መልስኹም ‘እወ’ እንተዀይኑ፡ ጥቐስዎ፦_________________________________

ብመገዲ __________________________ (ቍጽሪ ተሌፎን) ንዓይ ንምርካብ ወይ ______________________________ (ብ __________________________
ቍጽሪ ተሌፎን) ንዝርከብ ካልእ ወላዲ ንምውካስ ኣድላዪ ዘበለ ፈተነ ተኻዪዱ ከብቅዕ ዕዉት ምስዘይከውን፡ ሰራሕተኛታት ቤት-ትምህርቲ ናብ 911 ክድውሉ እዮም።

ውላደይ ናብ’ዚ ቀጺሉ ተጠቒሱ ዘሎ ቦታ ክጐዓዓዝ ይግባእ፦ ________________________________________________________________.
ስፒታል

ብ ኢ-መይል ንምውካስኩም ዝምልከት ፍቓድ
ናይ ኢ-መይል ኣድራሻ፦________________________________________________

ከም’ዚ ኣብ ታሕቲ ብክታመይ ኣረጋጊጸዮ ዘለኹ፡ ውላደይ ኣብ’ቶም ከም
ኣካል መስርሕ ትምህርቲ ናይ Dayton Public Schools ዝሰላሰሉ ናይ በረኻ
መገሻታት ይኹኑ ኮማውያን ምትሕውዋሳት (እንተላይ ናይ RTA
መገሻታት) ንኽሳተፍ ፍቓድ እህብ/ኣይህብን እየ።

ምምሕዳር Dayton Public Schools (ህዝባውያን ኣብያተ-ትምህርቲ ደይተን)፡
ወለዲ/መጕዚታት ተማሃሮ ኣብ ትምህርቶም ዕዉታት ንክዀኑ ዘሐይልዎም ኣብ ዘበሉ
ኵላቶም መኣድታት ዝርርብ ተሳተፍቲ ንክዀኑ የተባብዕ።
ሰራሕተኛታት ቤት-ትምህርቲ ብ ኢ-መይል ንኽውከሱኒ ፍቓድ እህብ/ኣይህብን እየ። ናይ ኢመይል ኣድራሻይ ምስጢራዊ ብዝዀነ ኣገባብ ክተሓዝ ምዃኑ፡ ከምኡ’ውን ምስ ከባብያዊ
ምምሕዳር ወይ ምስ ቤት-ትምህርቲ ኣብ ዝተሓሓዙ ጉዳያት ጥራይ እንተዘይኰይኑ ምስ
ካልኦት ጉዳያት ብዝተኣሳሰር ክወሃብ ይኹን ኣብ ጠቕሚ ክውዕል ከምዘይኰነ ተገንዚበ
ኣለኹ። ፍቓድ ንምሃብ ኣብ’ዚ ሰነድ እዚ ክታምኩም ምስኣንበርኩም፡
ሰራሕተኛታትDayton Public Schools ነቲ ኣብ’ዚ ቅጥዒ እዚ እትህብዎ ናይ ኢ-መይል
ኣድራሻኹም፡ ንዓኹም ኣብ ምርካብ ክጥቀሙሉ ይኽእሉ እዮም።
ፍቓድ እህብ ኣለኹ።

ፍቓድ ኣይህብን እየ።

ኣብ ናይ በረኻ መገሻታት ንምስታፍ ብዝምልከት ካባኹም ዝድለ
ፍቓድ

ናይ ኢ-መይል ኣድራሻ የብለይን።

ፍቓድ እህብ ኣለኹ።

ኣባኹም ገምጋም ንምክያድ ብዝምልከት ካባኹም ዝድለ ፍቓድ
ሰራሕተኛታት ከባብያዊ ምምሕዳር ቤት-ትምህርቲ፡ መስርሕ ዓመተትምህርቲ ከምዝጠልቦ፡ ኣብ ልዕሊ ውላደይ ትምህርታዊ ገምጋም ንኸካይዱ
ፍቓድ እህብ/ኣይህብን እየ።
ፍቓድ እህብ ኣለኹ።

ትሕቶ ደረቕ ስእሊ፡ ድምጺ፡ ተንቃሳቓሲ ስእሊ/ኤሌክትሮኒካውያን እሳእል፡ ስነጥበባዊ ስራሕ፡ ዛንታታት ንምቕራብ ብዝምልከት ካባኹም ዝድለ ፍቓድ

ፍቓድ ኣይህብን እየ።

ፍቓድ ኣይህብን እየ።

ነርስ ንኽ(ት)ርእየኩም ካባኹም ዝድለ ፍቓድ

ንውላደይ ዝውክሉ ትሕቶታት ደረቕ ስእሊ፡ ድምጺ፡ ተንቃሳቓሲ ስእሊ/ኤሌክትሮኒካውያን
እሳእል፡ መበቆላዊ ሰነድ፡ ስነ-ጥበባዊ ስራሕ ይኹን ውላደይ ኣብ መስርሕ ትምህርቲ
ዘፍረዮም ስራሓት፡ ኣብ’ቶም ከባብያዊ ምምሕዳር ቤት-ትምህርቲ ካብ ኣብያተ-ትምህርቲ
ወጻኢ ዘዳልዎም ህዝባውያን ምርኢታት፡ ሕትመታት፡ ዜናዊ መሰናድኦታት፡
መወዓውዒታት፡ ናይ ማዕከን ዜና ዛንታታት፡ ቅዳሓት ድምጺ ይኹኑ ተንቃሳቐስቲ ኣሳእል፡
ንኣብነት - ኣብ ናይ ከባብያዊ ምምሕዳር ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ፡ ገጽ ማሕበራዊ ሚድያ፡
ቴሌቪዥን ወይ ሲ.ዲ./ቪ.ቪ.ዲ. ክቐርቡ/ኣብ ጠቕሚ ክውዕሉ ፍቓድ እህብ/ኣይህብን እየ።
ምሉእ ስም ናይ ውላደይ ኣብ’ዚ ትሕዝቶ እዚ ክግለጽ ምዃኑ እውን ተገንዚበዮ ኣለኹ።
ኵላቶም ተማሃሮ ኣብ’ቶም ንህዝቢ/ንኮም ድዩስ ንወለዲ ክፉታት ዝዀኑ ኣጋጣሚታት፡
ወይ ድማ ኣብ’ቶም ካብ ውሽጢ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ወጻኢ ዝሰላሰሉ ኣጋጣሚታት፡
ንኣብነት ምርኢታት፡ ናይ በረኻ መገሻታት፡ ሙዚቃዊ ምርኢታት፡ ናይ በረኻ ምዝንጋዓት፡
ስፖርታዊ ንጥፈታት ወዘተ፡ ደረቕ ድዩስ ተንቃሳቓሲ ስእሊ ክውሰደሎም ምዃኑ እውን

ነርስ ቤት-ትምህርቲ ኣብ ልዕሊ ውላደይ ሕክምናዊ መርመራ (እዚ ነቶም
ኣውራጃ ዝጠልቦም መርመራታት ዓይንን እዝንን ዘጠቓለለ ኣይኰነን)
ንኸ(ተ)ካይድ ፍቓድ እህብ/ኣይህብን እየ።
ፍቓድ እህብ ኣለኹ።

ፍቓድ ኣይህብን እየ።

ስምኩም ኣብ መዝገብ ቤት-ትምህርቲ (ሮስተር) ንኽሰፍር ካባኹም
ዝድለ ፍቓድ - ኣብ ቅድመ-ትምህርቲ ጥራይ
ስም ውላደይ ድዩስ ቍጽሪ ተሌፎን ኣብ መዝገብ ክፍሊ (ሮስተር) ሰፊሩ
ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ንወላዲ ብምውካስ ኣብ ጠቕሚ ንኽውዕል ፍቓድ
እህብ/ኣይህብን እየ።
ፍቓድ እህብ ኣለኹ።

ፍቓድ ኣይህብን እየ።

መግለጺ ትካላዊ ተልእኾ
ተማሃሮና ኣብ ዓለም-ለኻዊ ሕብረተ-ሰብ ዕዉታት ኩይኖም ንኽወጹ፡ ካብ ንጹህ ሃቐነ ብምብጋስ ውጽኢታውነትን ጥንቃቐን ብዝመልኦ ካሪክለም ብዝግባእ ከነዕጥቖም።

(Tigrinya)

ህጹጽ ረድኤት ንዝጠልብ ኵነታት ተማሃራይ/ንምውሃብ
136 S. Ludlow Street, Dayton, Ohio 937 (937) 542-5555
ፍቓድ ዝምልከት ቅጥዒ
ርዱእ እዩ። Dayton Public Schools ኣብ ልዕሊ እዞም ኣብ ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ
ኣጋጣሚታት ዝውሰዱ ድሩቓትን ተንቃሳቓቐስትን ኣሳእል ዝዀነ ይኹን ቍጽጽር ድዩስ
ተሓታትነት የብሉን። መዘከርታ፦ እዚ ቅጥዒ እዚ፡ ኣብ ልዕሊ እቶም ወለዲ ኣብ
መዳይ መጽሓፍ ዓመታዊ ኣሳእል ቤት-ትምህርቲ ዘለዎም ኣማራጺታት ጽልዋ ዘለዎ
ኣይኰነን።
ፍቓድ እህብ ኣለኹ።

ፍቓድ ኣይህብን እየ።

__________________________________________________________________
ክታም ወላዲ/መጕዚት
ዕለት

_________________________________________________

(እተኸለሰሉ ዕለት፦ 10/07/2021)

መግለጺ ትካላዊ ተልእኾ
ተማሃሮና ኣብ ዓለም-ለኻዊ ሕብረተ-ሰብ ዕዉታት ኩይኖም ንኽወጹ፡ ካብ ንጹህ ሃቐነ ብምብጋስ ውጽኢታውነትን ጥንቃቐን ብዝመልኦ ካሪክለም ብዝግባእ ከነዕጥቖም።

(Tigrinya)

መሐበሪ ሓበሬታ ፎርም
ሕጋዊ ስም ተማሃራይ፦_____________________________________________ ክፍሊ፦_______
Dayton Public Schools (ህዝባዊ ኣብያተ-ትምህርቲ ደይቶን - ቤት ትምህርቲ) መዛግብቲ ትምህርቲ ተማሃራይ ከም
ምስጢር ገይሩ ይዕቅቦ ከምኡ’ዉን፣ ብዘይካ እቲ ኣብቲ ሕጊ ተዘርዚሩ ዘሎ እተወሰነ ፍሉይ ኵነታት፣ ብዘይ እቲ ወላዲ/ተማሃራይ ኣቐዲሙ ብጽሑፍ
ዝሰፈረ ፍቓድ ንሳልሳይ ኣካል ኣይህብን እዩ። ይኹን እምበር፣ እቲ ሕጊ፣ ኣብያተ-ትምህርቲ ነቲ ወላዲ/ተማሃራይ ኣቐዲሙ ዘፍቕደሉ ፍቓድ ከይረኸቡ
ንተመሃሮ "መሐበሪ ሓበሬታ" ኽህቡ ይፈቅድ ኢዩ። እንድሕር ገሊኡ ዓይነት መሐበሪ ሓበሬታ ምስቲ ኣቐዲምካ እተሰማምዓካሉ ኺወጽእ ዘይትደሊ
እንተ ዄንካ፣ ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ፎርም ብምፍራም ካብ ልሙድ ወጻኢ ናይዚ FERPA “ምዉጻእ ዘይምምራጽ” ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ። ብመሰረት
እዚ ናይ ምዉጻእ ዘይምምራጽ ፖሊሲ/ኣሰራርሓ፣ እዚ መሐበሪ ሓበሬታ ሓደ ተማሃራይ ካብ ምዉጻእ መሐበሪ ሓበሬታ ዘይመረጸ፣ እቲ ተማሃራይ ነታ
ዕላመት ብምምላእን ነቲ ናይ ስረዛ ናይ ምዉጻእ ዘይምምራጽ ነቲ እቲ ቤት ትምህርቲ ብምቅራብን ክሳዕ እቲ ዕላመት ክለግስ ዝሓትት እቲ ዕላመት ክጸንሕ
እዩ።
Dayton Public Schools

ናብ፦

ነዚ ዚስዕብ ኣብ ትሕቲ FERPA ዚርከብ መሐበሪ ሓበሬታ ተባሂሉ ዚፍለጥ ውልቃዊ-ዝፍለጥ ሓበሬታ ምኽልካል እሓትት።
ኣብ ግዜ እቲ ፎርም ምቅራብ፣ እቲ እተመርመረ ሓበሬታ ብዘይ ብጽሑፍ ዝሰፈረ ፍቓደይ ወይ እቲ ቤት ትምህርቲ ብሕጊ እንተ ዘይተኣዚዝዎ
ወይ ኣብ ትሕቲ FERPA ይፍቀደሉ እንተ ዘይኰይኑ ብዘይ እቲ ኣቐዲሙ ብጽሑፍ ዝሰፈረ ፍቓደይ ንሳልሳይ ሰባት ክወጽእ ከም ዘይክእል፡
ከማኡ’ዉን እቲ እተመርመረ መሐበሪ ሓበሬታ ካብቲ እቲ ቤት ትምህርቲ ፎርም ዚቕበልሉ ግዜ ኣትሒዙ ኽሳዕ እቲ ምዉጻእ ዘይምምራጸይ
ጥየቃይ ዚስረዝ ከም ዘይወጽእ ተረዲኡኒ ኢዩ።
ሓበሬታ ምልላይ ነቲ ቤት ትምህርቲ ኣድላዪ ስለ ዝዀነ ቍጽሪ መንነተይ ከይጥቀም ከም ዘይክእል ተረዲኡኒ እዩ።
እንድሕር እቲ ቤት ትምህርቲ ነቲ ምዉጻእ ዘይምምራጸይ ጥያቀይ ቕድሚ ምቕባሉ መሐበሪ ሓበሬታ እንተ ወጺኡ፣ እቲ ቤት ትምህርቲ ነቲ ናይ
መሐበሪ ሓበሬታ ኻብ ምግላጽ ኬቋርጾ ኸም ዘይክእል ተረዲኡኒ እዩ።
ምስ ቤት ትምህርቲ ብምርኻብ መሐበሪ ሓበሬታይ ብኸመይ ከም ዝጥቀመሉ ኽሓትትን ክቃወምን ከም ዝኽእል ተረዲኡኒ እዩ።
_____

ካብቲ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ መሐበሪ ሓበሬታ ምዉጻእ ዘይምምራጽ እንተ ደሊኻ ኣብዚ ርአ። ወይ
ሓበሬታ ንምክፋል ምዉጻእ ዘይምምራጽ ብምሕራይ ኣብ ታሕቲ ዘሎ እተፈላለየ ሳጹናት ርአ።

ሽም
ዝርዝር(ራት) ተሌፎን
ዕለት ልደት
ቦታ ትውልዲ
ቀዋሚ ወይ ናይ ቤት ኣድራሻ
ኣድራሻ ኢመይል
ዕለት ተሳታፍነት
ኣብ ቐረባ ግዜ ዝተሳተፍካሉ ትምህርቲ

ክብደት / ቍመት
ኩነተ ምዝገባ (ምሉእ ግዜ/ክፍለ-ግዜ)
ደረጃ ክፍሊ (ንኣብነት፥ ሶፎሞር (ካልኣይ ደረጃ))
ኣብ ቐረባ ግዜ ዝተሳተፍካሉ ትምህርታዊ ትካል ወይ ትምህርቲ
ተሳታፍነት ኣብ ወግዓዊ ተፈላጥነት ዝረኸበ ንጥፈታትን ስፖርትን
ዝተቀበልካዮ ዲግሪ(ታት)
ዝተቀበልካዮ ሽልማትን ክብርን

___________________________________________________

___________________________

ክታም ወላዲ/መጕዚት

ዕለት

(እተኸለሰሉ ዕለት፦ 11/11/2021)

መግለጺ ትካላዊ ተልእኾ
ተማሃሮና ኣብ ዓለም -ለኻዊ ሕብረተ-ሰብ ዕዉታት ኩይኖም ንኽወጹ፡ ካብ ንጹህ ሃቐነ ብምብጋስ ውጽኢታውነትን ጥንቃቐን ብዝመልኦ ካሪክለም ብዝግባእ ከነዕጥቖም።

(Tigrinya)

